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Tarnobrzescy działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Związkowiec" podsumowali sezon 

Od uroczystego od-
dania do użytku wyre-
montowanego domu 
działkowca, rozpo-
częło się sobotnie 
świętowanie Dnia 
Działkowca na tere-
nach Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych 
„Związkowiec" w Tar-
nobrzegu. Święto było 
okazją do odznaczenia 
wyróżniających się 
działkowców. 

Dla Aleksandra Grucy, 
prezesa ogrodów i 

ponad 400 właścicieli 
działek sobota była tym 
nielicznym dniem w roku, 
kiedy we wspólnym gronie 
można usiąść przy ognisku 
i wymienić się ogrodniczy-
mi doświadczeniami. To ta-
kże dzień, kiedy działkow-
cy, których ogrody przy-
ciągają uwagę, zostają wy-
różnieni na forum publicz-
nym. 

WYREMONTOWANY 
DOM DZIAŁKOWCA 
Uroczyste wręczenie dy-

plomów i odznaczeń dla 
najlepszych działkowców i 
zabawę przy ognisku po-
przedziło oddanie odbudo-
wanego domu działkowca. -
21 kwietnia 2012 roku budy-
nek został ewidentnie pod-
palony, na co wskazała poli-
cja - przypomniał Aleksan-
der Gruca. - Do tej pory poli-
cja nie odnalazła sprawców, 
chociaż na butelkach i in-
nych przedmiotach, były 
odciski palców. 

Remont budynku koszto-
wał 60 tysięcy złotych. Pie-
niądze pochodziły z trzech 
źródeł. To dobrowolne 
wpłaty działkowców ze 
„Związkowca", dotacja z 
Urzędu Miasta Tarnobrzega 
oraz pomoc od Polskiego 
Związku Działkowców. W 
budynku znajduje się świe-
tlica i część biurowo-socjal-

WZOROWE DZIAŁKI 
Dzień Działkowca,' to ta-

kże odznaczenie działkow-
ców i przemówienia zapro-
szonych gości, wśród któ-
rych nie zabrakło lokalnych 
parlamentarzystów i przed-
stawicieli samorządu. Ro-
dzinne Ogrody Działkowe 
„Związkowiec" to 410 
działek, w tym jedna szkolna 
uprawiana przez uczniów z 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych numer 2 w Tarno-
brzegu. 

Odznaczenia i dyplomy 
odebrali właściciele najład-
niej utrzymanych działek i 
społecznicy działający na 
rzecz ogrodu. - Grono wy-
różnionych to ci, którzy 
cieszą się ze swoich działek -
mówił prezes Gruca. - Pra-
cują społecznie na rzecz 
ogrodu. Chcą, żeby ten 
ogród promieniował wśród 
innych. Uczestniczyliśmy w 
końkursie prezydenta mia-
sta na najładniejszą działkę i 
jeden z naszych ogrodów 
otrzymał wyróżnienie. 

Dyplom uznania za Wzo-
rową Działkę w imieniu żony 
Krystyny odebrał Jan Bąk, 
który przyznał, że na działce 
spędza z żoną każdą, wolną 
chwilę. - To głównie zasługa 
żony, że nasza działka 
wygląda, tak jak wygląda -
przyznał Jan Bąk. - Działkę 
uprawiamy od kilku lat. Jest 
część warzywna, rosną 
kwiaty. Mamy altankę, która 
daje nam cień. Odwiedzają 
nas wnuki i dzieci. 

SPOKOJNA 
PRZYSZŁOŚĆ 
Uczestnikiem spotkania 

był tarnobrzeski poseł Mi-
rosław Pluta. Właściciele 
ogrodów korzystając z obec-
ności posła chcieli dowie-
dzieć się, co dalej z ogroda-
mi w Polsce, jaka przyszłość 
czeka ich w obliczu plano-
wanych przepisów. 

- Nie ukrywam, że kiedy 
spotykaliśmy się jesienią, o 

lom uznania za Wzorową Działkę w imieniu żony Krysty-
ny odebrał Jan Bąk, który przyznał, że na działce spędza z 
żoną każdą, wolną chwilę. 

Odznaczenia i dyplomy odebrali właściciele najładniej 
utrzymanych działek i społecznicy działający na rzecz ogro-
du. Wręczał je Władysław Bieniek, kierownik delegatury re-
jonowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Tarnobrzegu. 

przyszłości ogrodów mó-
wiło się różnie, ponieważ 
pomysły Platformy Obywa-
telskiej nie zawsze szływ kie-
runku zgodnym z działkow-
cami - przypomniał poseł 
Pluta. - Ale dziś działkowcy 

powinni być spokojni, po-
nieważ dzięki wielu spotka-
niom w klubie, nowe przepi-
sy niemal w 99 procentach 
zaspokoją ich oczekiwania. 
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